
«Odpelji me na prostrano polje»

Slowenisch – Slovenščina



« Mariastein 2025 »
– je projekt Benediktinske opatije v Mariasteinu, ki traja od leta 2015. Projekt 

se navezuje na biblijsko besedo, ki naslavlja idejo « odpelji me na prostrano polje » 
( psalm 18,20 ), usmerja se v prihodnost Mariasteina ter gradi na naslednjih vidikih:

• svetost božje matere in romanje;
• samostan in redovniška skupnost; 
• stalnost verske usmeritve in poglabljanja vere;
• predlogi na področju verske in duhovne vzgoje in kulture,  

zdravja in prostega časa ter gastronomije;
• uporaba in nadaljnje razvijanje stavb, v lasti samostana;
• nova ureditev samostanskega trga ( Klosterplatz ) in upravljanje  

parkirišča na vhodu v vas.
Danes nosi polno odgovornost za samo-
stan in romarje 16 benediktinskih meni-
hov. Več kot polovica jih je starejših od 
80 let. Okoli 25 zaposlenih ( 15 polno za-
poslenih ) delujejo v samostanu, gostišču 
in samostanski trgovini. Kmetija, hotel 
« Kreuz » in restavracija « Post », ki so del 
okoliša samostana, se oddajajo.

Menihi so predani in zavezani meniške-
mu redu sv. Benedikta. Sestanejo se pet-
krat ali šestkrat na dan za molitev in 
mašo. Poleg tega s svojim prizadeva-
njem omogočajo romanje in nudijo du-
hovno vodstvo romarjem; odgovorni so 
za organizacijo bogoslužja, izdajo revije 
samostana Mariastein, vzdrževanje in 
ohranjanje arhiva in ostale kulturne de-
diščine; izvajajo izobraževalne dejavno-
sti in sodelujejo v več cerkvenih krogih.



Mariastein je romarska destinacija že od 
poznega srednjega veka. Srce svetišča bije 
v kapeli milosti « Gnadenkapelle », jami ob 
vznožju skale, na kateri je zgrajena kapela in 
kjer častimo Marijo in jo prosimo, da v našem 
 imenu posreduje pri svojem sinu. Okoli 1640 
so prišli benediktinci iz Beinwila ( SO ) v Ma-
riastein. Zgradili so samostan in romarsko 
cerkev. Od takrat služijo romarjem.

Mariastein vsako leto obišče 250.000 lju-
di. Mnogi obiščejo jamo in cerkev z željo, 
da bi se pomirili in doživeli tišino. Tam ob-
molknejo in poiščejo uteho, molijo, rotijo, 
se zahvaljujejo in hvalijo Boga. Druge 
zanima umetnost in kultura. 

Spet drugi si želijo naužiti lepot narave  
in prostranosti pokrajine. Mnogo se jih 
odloči preživeti tu nekaj dni. Ostanejo, 
da se sprostijo in znova napolnijo svoje 
baterije, poživijo telo in duha, srce in 
misli.



Mariastein mora ostati kraj, kjer ljudje 
lahko obnovijo moči in se počutijo varne, 
kjer so dobrodošli in kjer se lahko sreču-
jejo in spoznavajo.

Zato je prihodnost Mariasteina tako po-
membna za nas. Kdo bo skrbel za razvoj 
in ohranjanje romanja v prihodnosti ? 
Kdo po predajal versko in kulturno de-
diščino Mariasteina naslednjim genera-
cijam ? Kdo bo odgovoren za najboljšo 
uporabo in vzdrževanje stavb ?

Samostanska skupnost bo to izvajala še 
nekaj let. Kaj potem ? Ali se bodo vklju-
čile zasebne stranke ? Ali bodo prevzele 
dejavnost druge cerkvene institucije ? Ali 
lahko javna intervencija zapolni vrzel ?

V projektu « Mariastein 2025 » iščemo odgovore na ta vprašanja. 
To je vseobsežen projekt, katerega cilj je krepiti posamezne stebre prostora:

• samostanska skupnost – povečanje sponzorstva;
• romanje: nadaljnji razvoj in preusmeritev;
• sodelovanje: na področju vere in preseljevanja, ekološke in  

vzdržnostne uporabe virov ( kmetijstvo, turizem, ustanavljanje  
novih podjetij in družb );

• infrastruktura: upravljanje in preurejanje samostanskih nepremičnin, 
prenova samostanskega trga in parkirišča na vhodu v vas

Že nekaj časa menihi sodelujejo v raz-
ličnih delovnih skupinah z zunanji stro-
kovnjaki in iščejo rešitve, ki bi pomagale 
samostanski skupnosti sprejemati prave 
odločitve.

« Mariastein 2025 » je večletni projekt. 
Samostanska skupnost je zato odvisna 
od dobre podpore. Odbor patronata 
( « Patronatskomite » ), 34 članov iz vseh 
sektorjev javnega življenja, podpira pro-
jekt in deluje kot svetovalni organ. Ena-
ko velja za združenje « Verein der Freu-
nde des Klosters Mariastein » ( Prijatelji  
samostana Mariastein ), ki ima približno 
2.500 članov. Tu so tudi romarji, moški 

in ženske, ki jim je Mariastein pri srcu, ki 
imajo radi in cenijo Mariastein in njegovo 
okolico kot prostor za dejavno preživlja-
nje prostega časa.

Ocenjujejo, da bo za izvedbo tega pro-
jekta potrebovali 25 milijonov švicarskih 
frankov ( od januarja 2021 ). To vsoto 
denarja potrebujemo za vse uresničeva-
nje vseh vidikov, ki jih moramo nasloviti, 
če želimo uresničiti zastavljane cilje. To 
vključuje tudi: razvoj novih dejavnosti, 
vzpostavitev novih poslovnih mrež, pre-
oblikovanje stavb, oblikovanje in uredi-
tev javnih prostorov in območij, organi-
zacij in komunikacije.

Zelo smo hvaležni za vsakršno podporo. 

Donacije na račun PostFinance: 
CH13 0900 0000 4000 2800 9



«Odpelji me na prostrano polje»

Oseba za stik

Mariano Tschuor 
vodja projekta  « Mariastein 2 025 » 
Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 
+ 41 79 756 63 00

Donacije na račun PostFinance:   
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Oče-opat Peter von Sury: 

« Mi, benediktinci iz Mariasteina ne zmoremo  
več sami izpolnjevati teh neizmernih in  
fascinantnih nalog. Uspešno bomo lahko  
nadaljevali samo s pomočjo dobrotnikov  
in širše javnosti. »
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